קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1122
30.4.10
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דיווחים ועדכונים *סיכום דיון ציבורי בנושא הפנסיה

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................
"שלישי כי טוב"
מועדון החברים

ל"ג בעומר
האירוע נדחה ליום א',

ניפגש ביום ג' ,3.5.10 ,בשעה
 ,19.30במועדון לחבר
המפגש יוקדש להכרות עם
העדה הקראית.
יספר :שחף לוי ,חניך שקמה,
בן למשפחה קראית.
כיבוד מובטח
להתראות ,צוות המועדון

 ,2.5.10בשעה ,18:30
בדשא של המרפאה.
נחגוג במדורה,
פיתות על סאג',
ופעילות מיוחדת לכל
המשפחה!
כולם מוזמנים!!
ועדת תרבות

***פאנל ודיון ציבורי בנושא
קליטה ומעמד המצטרפים
החדשים לקיבוץ***
לחברים ולבנים שלום!
ביום ה' ,13.5.10 ,בשעה ,20.30
יתקיים דיון ציבורי ופאנל עם
משתתפים מבחוץ ,בנושא:
קליטה ומעמד המצטרפים
החדשים לקיבוץ.
פרטים נוספים יימסרו בדף
המזכירות בשבוע הבא.
מומלץ לבוא!
בברכה ,צוות היגוי פרויקט
שיוך וצמיחה

סיכום הדיון הציבורי בנושא הפנסיה
הדיון התקיים ביום  ,26.4.10בחדר האוכל ,בהשתתפות  43חברים.
מסגרת הדיון :ישיבת מזכירות פתוחה לציבור בשידור חי .צילום והגברה :יואל שטיין.
 30.4.10בשעות .21.30 ,18.00 ,14.30
30.4.10שידורים חוזרים :יתקיימו בתאריכים .4.10-12.5.10
להלן עיקרי הדברים שעלו בדיון:

 .1רקע
הדיון התמקד בנושא פנסיית החברים על רקע אי אישור תקציב הקהילה בקלפי .יריב קלרמן ודני שויער
)מלווה כלכלי של תוכנית שינוי אורחות החיים( הציגו את עקרונות הפעלת מודל הפנסיה מיום השינוי
ועד היום )פירוט מלא בשידור החוזר(.

 .2הוצג הגירעון האקטוארי לשלושה יעדי פנסיה שונים:
אומדן גירעון אקטוארי לפי גובה פנסיה משפחתית,
במיליוני  ,₪נכון לאפריל 2010
גירעון
גירעון
גירעון
מספר חברים לפנסיה של לפנסיה של לפנסיה של
₪ 3,150
₪ 2,760
₪ 2,550
גילאי 68
ומעלה

כ70 -

2

3

5.5

גילאי 62-68

כ38 -

4.6

5.7

7.3

עד גיל 62

כ50 -

3.5

5.5

7.3

סה"כ

כ158 -

10.1

14.2

20.1

)נערך על ידי גלעד בארי ויריב קלרמן(
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 .3הוצג מכלול פרויקטים העומדים על הפרק בתחום הקהילתי:
פרויקטים בתחום הקהילתי  -אומדן כללי באלפי ש"ח
עד 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

סה"כ

סעיף

פנסיה  -שוטף 2,600
פנסיה -סגירת 4,500
גירעון )2,000 (3,150
500
בגין הורים
מים חמים
1600
ושעוני מים
300
יבילים
צמיחה ושיוך
1,000
 +תב"ע
העברת
תאילנדים
תשתיות
משרד
החקלאות
חידוש
תשתית מים
שיכוני קבע 1,200
העברת
מכוורת
פרויקט
ממ"דים
איוש חופים
13,700
סה"כ

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

10,400

2,000

2,000

2,000

250

250

250

12,500
250

200

200

1,900

100

1700

50

350

600

300

2,200

300

300

300

660

660
400

200

400

400

100

100

5,860

4,900

600
400

2,400

500500-1,500

500-1,500
200

5,750

1,550

1,500

1,500

?
34,700

 .4להלן עיקרי הדברים שעלו בדיון על ידי החברים ,מוצגים כאן לפי נושאים:
 פנסיה מקופות הפנסיה החיצוניות )עתודות( מול פנסיה תקציבית המשולמת מהקיבוץ
אחד מן הנושאים המרכזיים בדיון עסק בסוגיית אופן תשלום הפנסיה לפנסיונרים .מרבית הדוברים ציינו
כי עלינו להקטין עד כמה שניתן את תלות החברים בפנסיה התקציבית המשולמת מהקיבוץ ,ובמקביל
לשאוף למילוי קופות הפנסיה החיצוניות ליעד הפנסיה הקיים או ליעד הבא שיוגדר בהמשך התהליך.
 יעד הפנסיה
יעד הפנסיה כיום עומד על  ,₪ 2,760כפי שמוגדר בתקנות האגודות השיתופיות ) 35%מהשכר הממוצע
במשק(.
יעד פנסיה נוסף שסומן כמטרה אפשרית עומד על כ ₪ 3,150 -המהווים  40%מהשכר הממוצע במשק.
מדובר ביעד הפנסיה הבא של התנועה הקיבוצית שצפוי לקבל ביטוי בתקנות בטווח זמן הנראה לעין.
 פנסיה הוגנת
מרבית הדוברים ציינו כי יש לבחון את הנושא ולהגדיר מהי פנסיה הוגנת לאור המטרה לאפשר
לפנסיונרים לחיות בכבוד לו הם ראויים מאד .הנושא מתייחס הן לגבי סכום הפנסיה והן לגבי הסכום
הכולל של תקציב הקיום לפנסיונר.
היו שטענו שיש לבחון את הסוגיה תוך צניעות ובהתאם ליכולות הקיבוץ ,היו שטענו שיש לקבוע את
היעד ולהשיגו במחיר הנדרש.
 התמודדות עם עומק הגירעון
ההתמודדות עם כלל הגירעון האקטוארי צפויה להמשך שנים .יחד עם זאת ,טענה מרכזית בדיון הייתה כי
על הקיבוץ להתמודד בזמן קצר עד בינוני עם חוסר אקטוארי של כ 5-7 -מיליון  ₪במטרה לעמוד ביעד
פנסיה של  ,2760-3150שישולם לפנסיונרים במלואו מקופות פנסיה חיצוניות.
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היו שסברו שקצב השלמת החסר צריך לעמוד על  3-4שנים ,לעומתם היו שסברו שהקצב יכול להיות מתון
יותר ושניתן להשלימו על פני  6-7שנים.

-

שאלת המקורות לפנסיה היוותה חלק חשוב בדיון .להלן עיקרי הדברים שהועלו על ידי חברים
ביחס לנושא המקורות:
יש לבחון שימוש בקופות גמל של הקהילה שעדין לא נפדו )כ 2 -מיליון  .(₪היו שטענו שיש לבחון
השארתן ככרית ביטחון לצורכי פנסיה.
יש לבחון את האופציה של הלוואה ייעודית לפנסיה מול שיעבוד נכסים.
יש לבחון ביצוע פעולת מכירת נכס/ים כצורך להעמדת מקורות ראשונים לפנסיה )כ 5-7 -מיליון
 ₪במהלך של שנים ספורות(.
כל זמן שניתן לעמוד בפנסיה תקציבית לא מומלץ ולא הגיוני למכור נכסים שמשביחים את
עצמם .במקביל יש לבחון הגדלת ההעברות השנתיות מהמשק לקהילה.
לצד הלגיטימיות של מימוש נכס/ים חשוב לקיים מקור צמיחה וחיים לעסקים ,בלעדיהם ייתכן
ואין זכות קיום לקיבוץ כקהילה של פרטים המחזיקה בנכסים משותפים.
מימוש נכסים לטובת פנסיה יכול שיהיה לבחירת החברים ,זאת לאחר השלמת תהליך שיוך
הנכסים.

 התמודדות עם שאלת הפנסיה ביחס לפרויקטים נוספים של הקהילה
מרבית הדוברים התייחסו לסוגיית הפנסיה על רקע מכלול הפרויקטים והמשימות הנוספות בתחום
הקהילתי .לצד התייחסות שיש להעמיד את הפנסיה בראש סדר העדיפויות הקהילתי עד כדי שעד שלא
יימצא פתרון/מקור מימון מתאים אזי שיש לעצור או להקפיא משימות קהילתיות אחרות ,היו שטענו שיש
לראות את הפנסיה כפרויקט חשוב מתוך מכלול משימות הקהילה ,ובהתאמה המליצו לייצר תוכנית
שתענה ותתחשב בכלל הצרכים של הקהילה והקיבוץ.
אמירה נוספת התייחסה לכך שפרויקטים קהילתיים כגון טיפול במערך האנרגיה )מים חמים ,גז וכו'(,
קליטה עתידית וכיו"ב ,מסייעים להגדלת החיסכון האישי של החברים ובהמשך יסייעו בהקטנת נטל המס.


נקודות נוספות שעלו בדיון על ידי החברים:
 על רקע הגישה הנהוגה מיום שינוי אורחות החיים ועד היום ,לפיה מקור המימון לצורכיהפנסיה הוא מהמשק ולא מהקהילה ,לא ברור מדוע חברים הצביעו נגד תקציב הקהילה ,אלא
אם כן קיים עניין בהגדלת תקציב הקהילה והמס.
 בעיית הפנסיה לא נוצרה ביום אחד ולכן יש לגשת לפתרונה בשיקול דעת ובצורה מושכלת.לוח הזמנים לפתרון צריך שיהיה ענייני תוך הימנעות ממתחים חברתיים מיותרים.
 אמנם הקהילה צריכה לדאוג לפנסיה אך לא פחות חשוב שהיא תדאג ליצור מקומות עבודהלגילאי .+65
 הפקדת כספים לפנסיה בקופות חיצוניות לא בהכרח בטוחה יותר מהפקדתם בקרן מילואיםשל הקיבוץ.
 הועלתה ביקורת כלפי ההנהלה על כך שהטיפול בנושא הפנסיה איטי מדי. חישוב הפנסיה לבית אב ברמה המשפחתית מקטין את הגירעון האקטוארי הכללי ומצמצםפערים ביחס לחברים שצברו פנסיה בחוץ .חברים שעבדו בחוץ וצברו פנסיה חיצונית עודפת
צריכים להיות ממוסים עליה.

 .5הרוח הכללית של הסיכום ,כפי שעלתה מדברי הנוכחים:
א .יש להתכנס בהקדם להצעת פתרון בנושא ההתמודדות עם החוב האקטוארי ,זאת בתוך לוח זמנים של
חודשים ספורים ובאמצעות צוות עבודה ייעודי שיכלול את ההנהלה ונציגים מועדת פנסיה.
ב .חשוב לגייס את הסובלנות הציבורית הדרושה בכדי לחתור יחד ובשיתוף פעולה לגיבוש סל הפתרונות
בתחום הפנסיה.
ג .המזכירות תתכנס לישיבה נוספת בנושא במטרה לסכם את הדיון ולייצר תוכנית פרגמאטית להמשך.
 -----------------------------עד כאן סיכום הדיון הציבורי במסגרת ישיבת מזכירות פתוחה -------------------------

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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